
 
 
Zingen Slotlied 1008: 1, 2 en 3 
1. Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
2. Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 
3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
 
 
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
02-06-2019 om 09.30 uur ,Voorganger ds. A.H. van Veluw 
02-06-2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
 
 
 
 

 
    LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op donderdag 30-05-2019 
  Aanvang: 9.30 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Ada Vahl  

             Organist: Martien van der Knijff 
Kosters: Jan en Berta Aarten  

 
Hemelvaartsdag 

Zingen voor de dienst 
- ‘Tienduizend redenen’ (HH 617a) 
- ‘Wil je opstaan en mij volgen’ (HH 386: 1 en 5) 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 

omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 
2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 

op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 

3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Heere die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 

 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Hemelhoog 605 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft;   
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. 



  
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God,  
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
Gebed 
 
Lezing Handelingen 1: 1-14 (NBV) 
11In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 
beschreven, 2vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd 
opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had  
uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3Na zijn lijden en dood heeft 
hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in 
hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 
4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar 
blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben 
gehoord, in vervulling zal gaan. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort 
worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die bijeen 
gekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het 
koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om 
te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het 
ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer 
de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ 9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven 
en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van 
hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 
twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie 
naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien 
gaan.’ 12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. 
Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.  
13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek 
 waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus  
en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon 
 de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en eensgezind wijdden ze 
zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder 
van Jezus, en met zijn broers. 

 
Zingen Lied 663: 2 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 386 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  
 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  
 
 
Gebed 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

 


